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معكرونة البيتزا

عصائر

يكفي لـ � 7أ�شخا�ص
وقت الطهي 60 :دقيقة

عصير أناناس

املقادير
 معكرونة :عبوة «معكرونةحلزونية � /أو النوع املف�ضل
لديك»
 حلم مفروم 250 :غرام ًا الب�صل 1 :حبة «مفروم»ف�صان «مهرو�س»
 الثومّ : ال��ف��ل��ف��ل الأخ�����ض�ر 1 :حبة«مفروم»
 �سالمي 150 :غرام ًا «�رشائح» �صو�ص البيتزا :علبة حليب 4 :مالعق كبرية «�سائل» جنب موزاريال :كوب «مب�شور»طريقة التح�ضري
 -1ا�سلقي املعكرونة ح�سب
التعليمات على العبوة و�صفيها
واتركيها جانب ًا.
� -2سخني الفرن على حرارة 350
درجة.
� -3ضعي اللحم املفروم يف مقالة
وا�سعة على نار متو�سطة وقلبيه
حتى ي�صبح بني اللون.
� -4أ�ضيفي الب�صل والثوم والفلفل
الأخ����ضر امل��ف��روم وقلبي حتى
ين�ضج اللحم.
� -5أ�ضيفي املعكرونة امل�سلوقة
وامل�صفاة وال�سالمي و�صو�ص
البيتزا واحلليب واخلطي جيدا
حتى تتمازج املكونات.
� -6صبي املزيج يف طبق الفرن.
� -7أدخلي الطبق للفرن ملدة 20
دقيقة ثم �أخرجي الطبق ووزعي
جنب املوزاريال و�أعيديه للفرن
مل���دة  10دق��ائ��ق ح��ت��ى ت��ذوب
اجلبنة ويتحمر.
 -8قدميه �ساخن ًا.

شوربات

مطبخ
رمضان

املكونات
ّ
 � 1أنانا�س  1برتقال  3مالعق �صغرية �سكر ن�صف كوب ماءطريقة العمل:
 -1قطعي االنانا�س بوا�سطة
�سكني ح��اد ثم ق�سميها الى
مكعبات �صغرية احلجم.
 -2اع�رصي الربتقال جيد ًا
ثم اخلطيه مع ال�سكر حتى

تتجان�س املكونات.
� -3ضعي مكعبات االنانا�س
يف وعاء اخلالط الكهربائي
ثم اخلطي جيد ًا حتى حت�صلي
على مزيج ناعم.
� -4صفي امل��زي��ج م��ن اللب
ث��م ا�ضيفي مزيج الليمون
وامل��اء واخلطي لتتجان�س
املكونات.
 -5وزعي ع�صري الأنانا�س يف
�أك��واب التقدمي ثم زيني بها
�سفرتك.

شوربة السبانخ بالزبادي
املقادير:
160غرام �صحن �سبانخ
 2حبة كو�سة
 1حبة ب�صل
 1كوب بازالء
� 3أكواب لنب زبادي
ملح وفلفل �أ�سود
جوزة الطيب
بقدون�س
ملعقة زبدة
ط��ري��ق��ة ع��م��ل ���ش��ورب��ة ال�سبانخ
بالزبادي:
 - 1يف قدر على النار �ضعي كمية من
امل��اء وا�سلقي ال�سبانخ فيها ملدة
 30دقيقة ،تبليها بامللح والفلفل
الأ�سود.
 - 2بعد  10دقائق �أ�ضيفي الب�صل
املقطع والكو�سة والبازالء.
 - 3بقدر على النار �ضعي ملعقة من
الزبدة� ،ضعي اللنب الزبادي ،تبليها
بامللح والفلفل الأ�سود وجوزة الطيب
ارفعيها عن النار واتركيها جانباً.
 - 4بعد ن�ضوج ال�سبانخ اطحنيها
باخلالط الكهربائي� ،أ�ضيفي املرق
واخلطيها باخلالط ملدة  3دقائق.
� - 5أ�ضيفي القليل من ماء ال�سبانخ
�إلى اللنب الزبادي وقلبي.
 - 6بعد طحن ال�سبانخ �أ�ضيفي �إليها
الزبادي� ،ضعيها على النار ملدة 5
دقائق حتى تثقل قليالً.

حلويات
كيك المج برقائق

الشوكوالتة

سلطات

سلطة العدس
وجبنة الحلوم

املقادير:
  250غ جنب حلوم ،مقطعة �إلى قطع � 2سنتم  2ملعقة �شاي زيت الزيتون,  400غ علبة العد�س «جاهز» تغ�سل جيدا  250غ من الطماطم يقطع �إلى �أن�صاف  1\2كوب من البقدون�س طازج مفروم � 2سيقان من الكرف�س مقطعة �إلى �رشائح رقيقة�صو�ص الليمون:
  2ملعقة طعام من زيت الزيتون 2 -,ملعقة طعام من ع�صري الليمونطريقة التح�ضري:
جنهز الليمون :منزج زيت الزيتون وع�صري الليمون والفلفل يف وعاء عميق
ونقوم بتغطيته جيد ًا ثم نرجه جيد ًا حتى ميتزج.
ن�سخن ن�صف الزيت يف مقالة غري ال�صقة على ح��رارة متو�سطة متيل �إلىاملرتفعة- .ن�ضيف ن�صف كمية احللوم .نطبخه حوايل  2-1دقائق �أو حتى
ت�صبح ذهبية اللون.
نرفعه من النار ويتم و�ضعه يف �إناء ونكرر اخلطوات مع بقية كمية اجلنب.ن�ضع العد�س ،الطماطم ،البقدون�س ،والكرف�س ،ثم احللوم يف طبق التقدمي.ون�صب ال�صو�ص.

املقادير:
½كوب زبدة
 2كوب رقائق �شوكوالتة
 2كوب �سكر
 2كوب دقيق
 3بي�ضات
 1ملعقة باكينغ باودر
 1كوب حليب
طريقة العمل:
اح�رضي وعاء واخلطي الدقيق

والبي�ض وال�سكر وال��زب��دة
واحلليب والباكينغ ب��اودر
بامل�رضب الكهربائي ثم �أ�ضيفي
رقائق ال�شوكوالتة.
���ض��ع��ي اخل��ل��ي��ط يف جم��ات
مدهونة بالزبدة.
ادخ��ل��ي امل��ج��ات ال��ف��رن حتى
تن�ضج متام ًا ملدة 45دقيقة ثم
قدميها.

